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1  
 اًگلآؽٌایی تا آسهایؾگاُ 

 ٍ قارچ ؽٌاعی ؽٌاعی

 ،ًکات ایوٌی ٍ ٍعایل

 داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 الف( حیطِ ؽٌاختی:

 ٍ قارچ ؽٌاعی اتشار ّای هَرد اعتفادُ در آسهایؾگاُ اًگل ؽٌاعی -1

 .را ًام تثزد

را تیااى   ٍ قاارچ ؽٌاعای   سهایؾگاُ اًگل ؽٌاعیآاصَل ایوٌی در  -2

 کٌذ

هذیزیت پغواًذ ّای عفًَی آسهایؾگاّی را درک کزدُ ٍ اصَل آى  -3

 را ؽزح دّذ

 عاطفی :ب(حیطِ 

 در ٌّگام تذریظ تِ درط تَجِ داؽتِ ٍ تا دقت گَػ دّذ.  -1

 در هثاحث هطزح ؽذُ هؾارکت فعال داؽتِ تاؽذ. -2

در هَرد هَضَع هَرد تحث پزعایذُ های ؽاَد تاا      تِ عَاالتی کِ -4

 اًگیشُ پاعخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حزکتی:

ؽااٌاختی 

،رٍاًاااای، 

حزکتااای 

 عاطفیٍ

پزعؼ  عخٌزاًی،

ٍ پاعااااخ،تحث 

 گزٍّی

د ٍعایل ٍ هَا

 آسهایؾگاُ

 ٍایت تزد

 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر

کتاب،جشٍُ 

 آهَسؽی،

 Powerًزم افشار 

point 

 دقیق121ِ

پزعؼ ٍ پاعاخ  

در اًتْای کاسط  

،آهااادگی تاازای  

 جلغِ آیٌذُ

 آغاسیي

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلهر اسبس اهذاف میهب بآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 .ًحَُ اعتفادُ اس ٍعایل آسهایؾگاّی را اًجام دّذ -1

ًحَُ کاردر آسهایؾگاُ را  تا رعایت اصاَل ایوٌای اًجاام    -2

 دّذ.

2  

هحلَل ّا آؽٌایی تا اًَاع 

ّا ٍ ٍ فیکظ کٌٌذُ 

آؽٌایی تا طزس کار 

 هیکزٍعکَج ًَری

 

 داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 ( حیطِ ؽٌاختی:الف

 فیکظ کٌٌذُ ّا را ًام تثزد.هحلَل ّا ٍ اًَاع  -1

 در آسهایؾگاُ ؽزح دّذ. اعتفادُ اس آًْا راعلت  -2

طزیقِ اعتفادُ اس هیکزٍعکَج ٍ اجشای آى را تِ طَر کاهل تَضیح  -3

 دّذ.

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریظ تِ درط تَجِ داؽتِ ٍ تا دقت گَػ دّذ.  -1

 ذُ هؾارکت فعال داؽتِ تاؽذ.در هثاحث هطزح ؽ -2

تِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پزعایذُ های ؽاَد تاا      -5

 اًگیشُ پاعخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حزکتی:

 اصَل تْیِ ٍ کار تا هحلَل ّا را اًجام دّذ. -1

 .اصَل تْیِ ٍ کار تا فیکظ کٌٌذُ ّا را اًجام دّذ -2

 کار تا هیکزٍعکَج ًَری را تِ طَر صحیح اًجام دّذ. -3

 

ؽٌاختی ، 

رٍاًی، 

حزکتی، 

 عاطفی

پزعؼ  عخٌزاًی،

 تحث پاعخ، ٍ

 گزٍّی،

ٍعایل ٍ هَاد 

 آسهایؾگاُ

 ٍایت تزد

 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر

کتاب،جشٍُ 

 آهَسؽی،

 Powerًزم افشار 

point 

 دقیقِ 121

پزعؼ ٍ پاعخ 

در اًتْای کسط 

،آهادگی تزای 

 جلغِ آیٌذُ

 تکَیٌی

3  

هزفَلَصی تخن آؽٌایی تا 

تالغ فاعیَال، ٍ کزم 

دیکزٍعلیَم ٍ 

 ؽیغتَسٍهاّا

 داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 الف( حیطِ ؽٌاختی:

 طزیقِ فیکظ کزدى الم در سیز هیکزٍعکَج را تذاًذ. -1

فاعاایَال، دیکزٍعاالیَم ٍ  هااَارد تؾخی اای تخاان ٍ کاازم تااالغ -2

 را تیاى کٌیذ. ؽیغتَسٍهاّا

 ب(حیطِ عاطفی :

 تا دقت گَػ دّذ. در ٌّگام تذریظ تِ درط تَجِ داؽتِ ٍ  -1

 در هثاحث هطزح ؽذُ هؾارکت فعال داؽتِ تاؽذ. -2

تِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پزعیذُ هی ؽَد تاا  -3

 اًگیشُ پاعخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حزکتی:

تایذ تتَاًذ الم آهَسؽی را سیز هیکزٍعکَج فیکظ ٍ ًوًَِ هَرد ًظاز  -1

 را ؽٌاعایی کٌذ.

ؽٌاختی ، 

رٍاًی، 

حزکتی، 

 عاطفی

پزعؼ  عخٌزاًی،

 تحث پاعخ، ٍ

 گزٍّی،

ٍعایل ٍ هَاد 

 آسهایؾگاُ

 ٍایت تزد

 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر

کتاب،جشٍُ 

 آهَسؽی،

 Powerًزم افشار 

point 

 دقیقِ 121

پزعؼ ٍ پاعخ 

ط در اًتْای کس

،آهادگی تزای 

 جلغِ آیٌذُ

 تکَیٌی
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ًگْذاری اس الم آهَسؽی ٍ حفاظت اس هیکزٍعکَج تایذ تتَاًذ طزیقِ  -2

 پظ اس کار را اًجام دّذ.

4  

هزفَلَصی تخن آؽٌایی تا 

ٍ کزم تالغ ٍ هزحلِ الرٍی 

تٌیا عاصیٌاتا ٍ 

 اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط

 داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 الف( حیطِ ؽٌاختی:

 طزیقِ فیکظ کزدى الم در سیز هیکزٍعکَج را تذاًذ. .1

ٌیا عاصیٌاتا را ٍ هزحلِ الرٍی  ت هَارد تؾخی ی تخن ٍ کزم تالغ .2

 ذ.تیاى کٌ

ٍ هزحلِ الرٍی  اکیٌَکَکَط  هَارد تؾخی ی تخن ٍ کزم تالغ .3

 ذگزاًَلَسٍط را تیاى کٌ

 

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریظ تِ درط تَجِ داؽتِ ٍ تا دقت گَػ دّذ..  1

 در هثاحث هطزح ؽذُ هؾارکت فعال داؽتِ تاؽذ.  .2

عیذُ هی ؽَد تا تِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پز .3

 اًگیشُ پاعخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حزکتی:

تایذ تتَاًذ الم آهَسؽی را سیز هیکزٍعکَج فیکظ ٍ ًوًَِ هَرد ًظز -1

 را ؽٌاعایی کٌذ.

تایذ تتَاًذ طزیقِ ًگْذاری اس الم آهَسؽی ٍ حفاظت اس هیکزٍعکَج  -2

 پظ اس کار را اًجام دّذ.

 

ؽٌاختی ، 

رٍاًی، 

حزکتی، 

 عاطفی

ی،عخٌزاً پزعؼ  

 تحث پاعخ، ٍ

 گزٍّی،

ٍعایل ٍ هَاد 

 آسهایؾگاُ

 ٍایت تزد

 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر

کتاب،جشٍُ 

 آهَسؽی،

 Powerًزم افشار 

point 

 دقیقِ 121

پزعؼ ٍ پاعخ 

در اًتْای کسط 

،آهادگی تزای 

 جلغِ آیٌذُ

 تکَیٌی

5  

هزفَلَصی تخن آؽٌایی تا 

ٍ کزم تالغ دیپیلیذیَم 

ًاًا  کاًیٌَم ٍ ّیوٌَلپیظ

 ٍ دیویٌَتا

 داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 الف( حیطِ ؽٌاختی:

 طزیقِ فیکظ کزدى الم در سیز هیکزٍعکَج را تذاًذ. .1

دیپلیذیَم کااًیٌَم را تیااى    هَارد تؾخی ی تخن ٍ کزم تالغ .2

 ذ.کٌ

ّایوٌَلپیظ ًاًا ٍ دیویٌَتاا   هَارد تؾخی ی تخن ٍ کزم تالغ .3

 ذرا تیاى کٌ

 

 ب(حیطِ عاطفی :

 گام تذریظ تِ درط تَجِ داؽتِ ٍ تا دقت گَػ دّذ.در ٌّ  -1

 در هثاحث هطزح ؽذُ هؾارکت فعال داؽتِ تاؽذ.. 2

ؽٌاختی ، 

رٍاًی، 

حزکتی، 

 عاطفی

پزعؼ  عخٌزاًی،

 تحث پاعخ، ٍ

 گزٍّی،

ٍعایل ٍ هَاد 

 آسهایؾگاُ

 ٍایت تزد

 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر

کتاب،جشٍُ 

 آهَسؽی،

 Powerًزم افشار 

point 

 قیقِد 121

پزعؼ ٍ پاعخ 

در اًتْای کسط 

،آهادگی تزای 

 جلغِ آیٌذُ

 تکَیٌی
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تِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پزعیذُ هی ؽَد تا  .3

 اًگیشُ پاعخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حزکتی:

تایذ تتَاًذ الم آهَسؽی را سیز هیکزٍعکَج فیکظ ٍ ًوًَِ هَرد ًظاز  . 1

 ی کٌذ.را ؽٌاعای

تایذ تتَاًذ طزیقِ ًگْذاری اس الم آهَسؽی ٍ حفاظت اس هیکزٍعکَج  . 2

 پظ اس کار را اًجام دّذ.

6  

تخن هزفَلَصی  آؽٌایی تا

ٍ کزم تالغ آعکاریظ 

لَهثزیکَئیذط، 

تَکغَکارا، اکغیَر ٍ 

 تزیکَعفال

 داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 الف( حیطِ ؽٌاختی:

 الم در سیز هیکزٍعکَج را تذاًذ. صحیح  طزیقِ فیکظ کزدى -1

در آعاکاریظ اًغااًی ٍ    تخن ٍ کازم تاالغ  ی ی هَارد تؾخ -2

 ذ.تِ تفکیک تیاى کٌرا حیَاًی، اکغیَر ٍ تزیکَعفال 

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریظ تِ درط تَجِ داؽتِ ٍ تا دقت گَػ دّذ.  -1

 در هثاحث هطزح ؽذُ هؾارکت فعال داؽتِ تاؽذ. -2

 تِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پزعیذُ هی ؽَد تا -3

 اًگیشُ پاعخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حزکتی:

تایذ تتَاًذ الم آهَسؽی را سیز هیکزٍعکَج فیکظ ٍ ًوًَِ -1

 هَرد ًظز را ؽٌاعایی کٌذ.

تایذ تتَاًذ طزیقِ ًگْذاری اس الم آهَسؽای ٍ حفاظات اس    -2

 هیکزٍعکَج پظ اس کار را اًجام دّذ.  

ؽٌاختی ، 

رٍاًی، 

حزکتی، 

 عاطفی

پزعؼ  عخٌزاًی،

،پاعخ ٍ  تحث 

 گزٍّی،

ٍعایل ٍ هَاد 

 آسهایؾگاُ

 ٍایت تزد

 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر

کتاب،جشٍُ 

 آهَسؽی،

 Powerًزم افشار 

point 

 دقیقِ 121

پزعؼ ٍ پاعخ 

در اًتْای کسط 

،آهادگی تزای 

 جلغِ آیٌذُ

 تکَیٌی

7  

تخن، آؽٌایی تا هزفَلَصی 

کزم تالغ ٍ الرٍّای 

راتتیذیفزم ٍ فیسریفزم 

ذار ٍ کزم ّای قست

اعتزًٍضیلَئیذط 

 اعتزکَرالیظ

 داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 الف( حیطِ ؽٌاختی:

در سیز هیکزٍعاکَج را  را الم  صحیح طزیقِ فیکظ کزدى-1

 تذاًذ.

تخن، کزم تاالغ ٍ الرٍّاای راتتیاذیفزم ٍ     هَارد تؾخی ی-2

فیسریفزم کزم ّای قستذار ٍ اعتزًٍضیلَئیذط اعتزکَرالیظ 

 ذ.ٌرا تِ تفکیک تیاى ک

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریظ تِ درط تَجِ داؽتِ ٍ تا دقت گَػ دّذ.  -1

 در هثاحث هطزح ؽذُ هؾارکت فعال داؽتِ تاؽذ. -2

ؽٌاختی ، 

رٍاًی، 

حزکتی، 

 عاطفی

پزعؼ  عخٌزاًی،

 تحث پاعخ، ٍ

 گزٍّی،

ٍعایل ٍ هَاد 

 آسهایؾگاُ

 ٍایت تزد

 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر

کتاب،جشٍُ 

 آهَسؽی،

 Powerًزم افشار 

point 

 دقیقِ 121

پزعؼ ٍ پاعخ 

در اًتْای کسط 

،آهادگی تزای 

 جلغِ آیٌذُ

 تکَیٌی
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تِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پزعیذُ هی ؽَد تاا  -3

 اًگیشُ پاعخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حزکتی:

کظ ٍ ًوًَِ تایذ تتَاًذ الم آهَسؽی را سیز هیکزٍعکَج فی-1

 هَرد ًظز را ؽٌاعایی کٌذ.

تایذ تتَاًذ طزیقِ ًگْذاری اس الم آهَسؽای ٍ حفاظات اس    -2

 هیکزٍعکَج پظ اس کار را اًجام دّذ.

8  

هزفَلَصی  آؽٌایی تا

تزفَسٍئیت ٍ کیغت 

اًتاهَتا ّیغتَلیتیکا، 

صیاردیا الهثلیا ٍ 

تزفَسٍئیت تزیکَهًَاط 

 ٍاصیٌالیظ

 داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 الف( حیطِ ؽٌاختی:

در سیاز هیکزٍعاکَج را   راالم  صاحیح  دىطزیقِ فیکظ کاز  .4

 تذاًذ.

اًتاهَتاا ّیغاتَلیتیکا،   کیغت ٍ تزفَسٍئیت هَارد تؾخی ی  .5

را تیااى   صیاردیا الهثلیا ٍ تزفَسٍئیت تزیکَهًَاط ٍاصیٌاالیظ 

 ذ.کٌ

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریظ تِ درط تَجِ داؽتِ ٍ تا دقت گَػ دّذ.  -1

 ل داؽتِ تاؽذ.در هثاحث هطزح ؽذُ هؾارکت فعا -2

تِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پزعیذُ هی ؽَد تا  .6

 اًگیشُ پاعخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حزکتی:

تایذ تتَاًذ الم آهَسؽی را سیز هیکزٍعکَج فیکظ ٍ ًوًَِ هَرد ًظاز  -1

 را ؽٌاعایی کٌذ.

تایذ تتَاًذ طزیقِ ًگْذاری اس الم آهَسؽی ٍ حفاظت اس هیکزٍعکَج  -2

 ار را اًجام دّذ.پظ اس ک

ؽٌاختی ، 

رٍاًی، 

حزکتی، 

 عاطفی

پزعؼ  عخٌزاًی،

 تحث پاعخ، ٍ

 گزٍّی،

ٍعایل ٍ هَاد 

 آسهایؾگاُ

 ٍایت تزد

 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر

کتاب،جشٍُ 

 آهَسؽی،

 Powerًزم افشار 

point 

 دقیقِ 121

پزعؼ ٍ پاعخ 

در اًتْای کسط 

،آهادگی تزای 

 جلغِ آیٌذُ

 تکَیٌی

9  

هزفَلااَصی  آؽااٌایی تااا

اؽاااکال اهاعاااتیگَت، 

پزٍهاعاااتیگَت، اپااای  

هغاااااااااااتیگَت ٍ 

تزیپاهغااااااتیگَت در 

 تاصکذاراى خَى ٍ ًغج

 داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 الف( حیطِ ؽٌاختی:

 الم در سیز هیکزٍعکَج را تذاًذ. صحیح طزیقِ فیکظ کزدى -1

اؽااکال اهاعااتیگَت، پزٍهاعااتیگَت، اپاای  هااَارد تؾخی اای  -2

 ذ.را تیاى کٌلیؾواًیا ٍ تزیپاًَسٍم هغتیگَت ٍ تزیپاهغتیگَت در 

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریظ تِ درط تَجِ داؽتِ ٍ تا دقت گَػ دّذ.  -1

 در هثاحث هطزح ؽذُ هؾارکت فعال داؽتِ تاؽذ. -2

ؽٌاختی ، 

رٍاًی، 

حزکتی، 

 عاطفی

پزعؼ  عخٌزاًی،

 تحث پاعخ، ٍ

 گزٍّی،

ٍعایل ٍ هَاد 

 آسهایؾگاُ

 ٍایت تزد

 هاصیک

 ئَ پزٍصکتَرٍیذ

کتاب،جشٍُ 

 آهَسؽی،

 Powerًزم افشار 

 دقیقِ 121

پزعؼ ٍ پاعخ 

در اًتْای کسط 

،آهادگی تزای 

 جلغِ آیٌذُ

 تکَیٌی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

تِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پزعایذُ های ؽاَد تاا     

 اًگیشُ پاعخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حزکتی:

م آهَسؽی را سیز هیکزٍعکَج فیکظ ٍ ًوًَِ هَرد ًظاز  تایذ تتَاًذ ال-1

 را ؽٌاعایی کٌذ.

تایذ تتَاًذ طزیقِ ًگْذاری اس الم آهَسؽی ٍ حفاظت اس هیکزٍعکَج  -2

 پظ اس کار را اًجام دّذ.

point 

11  

 هزفَلَصی آؽٌایی تا

اٍٍعیغت 

ٍ تاکی  کزیپتَعپَریذیَم

سٍئیت ٍ کیغت ًغجی 

 تَکغَپسعوا

 داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 الف( حیطِ ؽٌاختی:

 در سیز هیکزٍعکَج را تذاًذ.را الم صحیح کزدى  طزیقِ فیکظ -1

کزیپتَعاپَریذیَم ٍ تااکی سٍئیات ٍ    اٍٍعیغت هَارد تؾخی ی  -2

 ذ.را تیاى کٌکیغت ًغجی تَکغَپسعوا 

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریظ تِ درط تَجِ داؽتِ ٍ تا دقت گَػ دّذ.  -1

 در هثاحث هطزح ؽذُ هؾارکت فعال داؽتِ تاؽذ. -2

ی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پزعایذُ های ؽاَد تاا     تِ عَاالت -3

 اًگیشُ پاعخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حزکتی:

تایذ تتَاًذ الم آهَسؽی را سیز هیکزٍعکَج فیکظ ٍ ًوًَِ هَرد ًظاز  -1

 را ؽٌاعایی کٌذ.

تایذ تتَاًذ طزیقِ ًگْذاری اس الم آهَسؽی ٍ حفاظت اس هیکزٍعکَج  -2

 پظ اس کار را اًجام دّذ.

،  ؽٌاختی

رٍاًی، 

حزکتی، 

 عاطفی

پزعؼ  عخٌزاًی،

 تحث پاعخ، ٍ

 گزٍّی،

ٍعایل ٍ هَاد 

 آسهایؾگاُ

 ٍایت تزد

 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر

کتاب،جشٍُ 

 آهَسؽی،

 Powerًزم افشار 

point 

 دقیقِ 121

پزعؼ ٍ پاعخ 

در اًتْای کسط 

،آهادگی تزای 

 جلغِ آیٌذُ

 تکَیٌی

11  
آؽٌایی تا هزفَلَصی 

 پسعوَدیَم ّا 

 داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 الف( حیطِ ؽٌاختی:

 تذاًذ. را در سیز هیکزٍعکَج الم صحیح طزیقِ فیکظ کزدى  -1

هختلاف پسعاوَدیَم ّاا در ؽایشٍگًَی      اؽکالهَارد تؾخی ی  -2

 ذ.را تیاى کٌ  خًَی

 ب(حیطِ عاطفی :

 در ٌّگام تذریظ تِ درط تَجِ داؽتِ ٍ تا دقت گَػ دّذ.  -1

 ؾارکت فعال داؽتِ تاؽذ.در هثاحث هطزح ؽذُ ه -2

تِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پزعایذُ های ؽاَد تاا      -3

 اًگیشُ پاعخ دّذ.

ؽٌاختی ، 

رٍاًی، 

حزکتی، 

 عاطفی

پزعؼ  عخٌزاًی،

 تحث پاعخ، ٍ

 گزٍّی،

ٍعایل ٍ هَاد 

 آسهایؾگاُ

 ٍایت تزد

 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر

کتاب،جشٍُ 

 آهَسؽی،

 Powerًزم افشار 

point 

 دقیقِ 121

پزعؼ ٍ پاعخ 

در اًتْای کسط 

،آهادگی تزای 

 جلغِ آیٌذُ

 تکَیٌی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 ج(حیطِ رٍاًی حزکتی:

تایذ تتَاًذ الم آهَسؽی را سیز هیکزٍعکَج فیکظ ٍ ًوًَِ هَرد ًظاز  -1

 را ؽٌاعایی کٌذ.

ج تایذ تتَاًذ طزیقِ ًگْذاری اس الم آهَسؽی ٍ حفاظت اس هیکزٍعکَ -2

 پظ اس کار را اًجام دّذ.

12  

ائِ خسصِ ای  اس هطالة ار

جلغات گذؽتِ ٍ هزٍر 

 هجذد الم ّای آهَسؽی

 اًگل ؽٌاعی

 داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 الف( حیطِ ؽٌاختی:

 آسهایؾْای اًجام ؽذُ در جلغات گذؽتِ را تَضیح دّذ. -1

 هَارد تؾخی ی هزفَلَصی الم ّای آهَسؽی را تیاى کٌیذ. -2

 

 ب(حیطِ عاطفی :

 تَجِ داؽتِ ٍ تا دقت گَػ دّذ.در ٌّگام تذریظ تِ درط   -1

 در هثاحث هطزح ؽذُ هؾارکت فعال داؽتِ تاؽذ. -2

تِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پزعایذُ های ؽاَد تاا      -1

 اًگیشُ پاعخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حزکتی:

تایذ تتَاًذ الم آهَسؽی را سیز هیکزٍعکَج فیکظ ٍ ًوًَِ هَرد ًظاز  -1

 را ؽٌاعایی کٌذ.

 آسهایؾات هزتَط تِ اًگل ؽٌاعی را اًجام دّذ.ًذ تایذ تتَا-2

ؽٌاختی ، 

رٍاًی، 

حزکتی، 

 عاطفی

پزعؼ  عخٌزاًی،

 تحث پاعخ، ٍ

 گزٍّی،

ٍعایل ٍ هَاد 

 آسهایؾگاُ

 ٍایت تزد

 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر

کتاب،جشٍُ 

 آهَسؽی،

 Powerًزم افشار 

point 

 دقیقِ 121

پزعؼ ٍ پاعخ 

در اًتْای کسط 

،آهادگی تزای 

 آیٌذُجلغِ 

 تکَیٌی

13  
قارچ آؽٌایی تا هزفَلَصی 

 ّای عطحی

 

 داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 الف( حیطِ ؽٌاختی:

 تذاًذ.را در سیز هیکزٍعکَج الم صحیح طزیقِ فیکظ کزدى  -1

 ذ.را تیاى کٌ اًَاع قارج ّای عطحی تیواریشاهَارد تؾخی ی  -2

 ب(حیطِ عاطفی :

 دقت گَػ دّذ. در ٌّگام تذریظ تِ درط تَجِ داؽتِ ٍ تا  -1

 در هثاحث هطزح ؽذُ هؾارکت فعال داؽتِ تاؽذ. -2

تِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پزعایذُ های ؽاَد تاا      -3

 اًگیشُ پاعخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حزکتی:

تایذ تتَاًذ الم آهَسؽی را سیز هیکزٍعکَج فیکظ ٍ ًوًَِ هَرد ًظاز  -1

 را ؽٌاعایی کٌذ.

ی اس الم آهَسؽی ٍ حفاظت اس هیکزٍعکَج تایذ تتَاًذ طزیقِ ًگْذار-2

ؽٌاختی ، 

رٍاًی، 

حزکتی، 

 عاطفی

پزعؼ  عخٌزاًی،

 تحث پاعخ، ٍ

 گزٍّی،

ٍعایل ٍ هَاد 

 آسهایؾگاُ

 ٍایت تزد

 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر

کتاب،جشٍُ 

 آهَسؽی،

 Powerًزم افشار 

point 

 دقیقِ 121

ؽزکت در تحث 
پزعؼ ٍ پاعخ 

تْای کسط در اً

،آهادگی تزای 

 جلغِ آیٌذُ

 تکَیٌی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 پظ اس کار را اًجام دّذ.

 

14  
قارچ آؽٌایی تا هزفَلَصی 

 جلذی ّای

 داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 الف( حیطِ ؽٌاختی:

 تذاًذ.را  در سیز هیکزٍعکَج  الم صحیح طزیقِ فیکظ کزدى -1

 ذ.را تیاى کٌاًَاع قارج ّای جلذی تیواریشا هَارد تؾخی ی  -2

 ب(حیطِ عاطفی :

 تذریظ تِ درط تَجِ داؽتِ ٍ تا دقت گَػ دّذ.در ٌّگام   -1

 در هثاحث هطزح ؽذُ هؾارکت فعال داؽتِ تاؽذ. -2

تِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پزعایذُ های ؽاَد تاا      -3

 اًگیشُ پاعخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حزکتی:

تایذ تتَاًذ الم آهَسؽی را سیز هیکزٍعکَج فیکظ ٍ ًوًَِ هَرد ًظاز  -1

 .را ؽٌاعایی کٌذ

تایذ تتَاًذ طزیقِ ًگْذاری اس الم آهَسؽی ٍ حفاظت اس هیکزٍعکَج  -2

 پظ اس کار را اًجام دّذ.

ؽٌاختی ، 

رٍاًی، 

حزکتی، 

 عاطفی

پزعؼ  عخٌزاًی،

 تحث پاعخ، ٍ

 گزٍّی،

ٍعایل ٍ هَاد 

 آسهایؾگاُ

 ٍایت تزد

 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر

کتاب،جشٍُ 

 آهَسؽی،

 Powerًزم افشار 

point 

 دقیقِ 121

زعؼ ٍ پاعخ پ

در اًتْای کسط 

،آهادگی تزای 

 جلغِ آیٌذُ

 تکَیٌی

15  
قارچ آؽٌایی تا هزفَلَصی 

 سیزجلذی ّای

 داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 الف( حیطِ ؽٌاختی:

 تذاًذ.را در سیز هیکزٍعکَج الم صحیح طزیقِ فیکظ کزدى  -4

 ذ.را تیاى کٌاًَاع قارج ّای سیزجلذی تیواریشا هَارد تؾخی ی  -5

 عاطفی :ب(حیطِ 

 در ٌّگام تذریظ تِ درط تَجِ داؽتِ ٍ تا دقت گَػ دّذ.  -1

 در هثاحث هطزح ؽذُ هؾارکت فعال داؽتِ تاؽذ. -2

تِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پزعایذُ های ؽاَد تاا      -6

 اًگیشُ پاعخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حزکتی:

رد ًظاز  تایذ تتَاًذ الم آهَسؽی را سیز هیکزٍعکَج فیکظ ٍ ًوًَِ هَ-1

 را ؽٌاعایی کٌذ.

تایذ تتَاًذ طزیقِ ًگْذاری اس الم آهَسؽی ٍ حفاظت اس هیکزٍعکَج  -2

 پظ اس کار را اًجام دّذ.

ؽٌاختی ، 

رٍاًی، 

حزکتی، 

 عاطفی

پزعؼ  عخٌزاًی،

 تحث پاعخ، ٍ

 گزٍّی،

ٍعایل ٍ هَاد 

 آسهایؾگاُ

 ٍایت تزد

 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر

کتاب،جشٍُ 

 آهَسؽی،

 Powerًزم افشار 

point 

 دقیقِ 121

پزعؼ ٍ پاعخ 

در اًتْای کسط 

،آهادگی تزای 

 جلغِ آیٌذُ

 تکَیٌی

16  
قارچ آؽٌایی تا هزفَلَصی 

 ّای عاپزٍفیت

 داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 الف( حیطِ ؽٌاختی:

ؽٌاختی ، 

رٍاًی، 

پزعؼ  عخٌزاًی،

 تحث پاعخ، ٍ

ٍعایل ٍ هَاد 

 آسهایؾگاُ
 دقیقِ 121

پزعؼ ٍ پاعخ 

در اًتْای کسط 
 تکَیٌی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 تذاًذ.را در سیز هیکزٍعکَج الم صحیح طزیقِ فیکظ کزدى  -1

 ى کٌذ.را تیااًَاع قارج ّای عاپزٍفیت هَارد تؾخی ی  -2

 ب(حیطِ عاطفی :

در  -2درط تَجِ داؽتِ ٍ تا دقت گاَػ دّاذ.   در ٌّگام تذریظ تِ  -1

 هثاحث هطزح ؽذُ هؾارکت فعال داؽتِ تاؽذ.

تِ عَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد تحث پزعیذُ هی ؽَد تا  -3

 اًگیشُ پاعخ دّذ.

 ج(حیطِ رٍاًی حزکتی:

کظ ٍ ًوًَِ هَرد ًظاز  تایذ تتَاًذ الم آهَسؽی را سیز هیکزٍعکَج فی-1

 را ؽٌاعایی کٌذ.

تایذ تتَاًذ طزیقِ ًگْذاری اس الم آهَسؽی ٍ حفاظت اس هیکزٍعکَج -2

 پظ اس کار را اًجام دّذ.

حزکتی، 

 عاطفی
 ٍایت تزد گزٍّی،

 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر

کتاب،جشٍُ 

 آهَسؽی،

 Powerًزم افشار 

point 

،آهادگی تزای 

 جلغِ آیٌذُ

17  

آسهَى عولای ٍ عاٌجؼ   

تاااَاى داًؾاااجَیاى در 

تؾااااخی  الم ّااااای 

  آهَسؽی

 داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 الف( حیطِ ؽٌاختی:

 هطالة ارائِ ؽذُ در طَل تزم راتَضیح دّذ -1

 ؽذُ در طَل تزم را تَضیح دّذ آسهایؼ ّا هختلف ارائِ-2

 ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درعی را تِ خَتی درک کزدُ تاؽذ -3

 .تا اًگیشُ ٍ اؽتیاق در اهتحاى پایاى تزم ؽزکت کٌذ -4

ؽٌاختی ، 

رٍاًی، 

حزکتی، 

 عاطفی

پزعؼ  عخٌزاًی،

 تحث پاعخ، ٍ

 گزٍّی،

 دقیقِ 121 ----

پزعؼ ٍ 
حل  -پاعخ

هغائل دادُ 
 ؽذُ

 آسهَى پایاًی

 ارزشیابی: نحوه

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20  کوئیس و تکبلیف درسی

 منابع:
 حمذ جواد غرویمدکتر  -روش هبی عملی آزمبیطگبه انگل ضنبسی  .1

 انگل شناسی پزشکی مارکل .2

 دکتر علیرضا خسروی قارچ شناسیعملی در روشهای  .3

  قارچ شناسی پسشکی دکتر شهال شادزی .4

 


